Tájékoztató a záróvizsgák, valamint a szak- és diplomadolgozati védések
lebonyolításáról a 2021/22/2-es félévben alap- és mesterszakos hallgatók számára

A záróvizsgák és védések lebonyolítása a következők szerint történik:
Valamennyi képzésen: záróvizsga és védés egy napon, mindkettő jelenléti formában. A
záróvizsgák és védések beosztását a kari honlapon fogjuk közzétenni.
Védések:
1.

2.
3.
4.
5.

Kérjük, hogy minden hallgató a védés kezdete előtt 20 perccel jelenjen meg a helyszínen,
és a kezdés előtt a prezentációját töltse fel a teremben található laptopra. (A prezentációkat
nem kell előzetesen feltölteni a kari Moodle rendszerbe.) Kérjük, fényképes igazolványt
hozzanak magukkal.
A védésen az összes, adott bizottsághoz beosztott hallgató végig jelen van, egymás
prezentációit és az előadást követő diszkussziót meghallgatják.
A hallgatók a kari honlapon közzétett beosztásnak megfelelően tartják meg prezentációikat.
A hallgatóknak 10 perc áll rendelkezésükre az előadásuk megtartására, amelyet 5 perces
diszkusszió követ.
A védési bizottság az összes előadás meghallgatása után zárt körben dönt az érdemjegyekről.

Záróvizsgák:
1.

2.

A záróvizsgákat minden képzésen személyes jelenléttel szervezzük. A kari honlapon
közzétesszük a tervezett beosztást, amely tartalmazza a tételhúzás és a feleletek
megkezdésének várható időpontját. Fontos, hogy még a vizsga napján is ellenőrizzék a
beosztást, mert az esetlegesen a záróvizsgáról távolmaradó hallgatók miatt az előzetes
beosztás módosulhat.
Kérem, hogy a tételhúzás időpontja előtt 15 perccel jelenjenek meg a záróvizsga helyszínén.
Íróeszközt és fényképes igazolványt hozzanak magukkal. A tételhúzó szoftver
felhasználásával, a záróvizsga bizottság titkárának közreműködésével kihúzott tételeket
nyomtatásban meg fogják kapni. Ezután tételenként 10 perc felkészülési idő áll
rendelkezésükre. Ezt követően a záróvizsga bizottság előtt kell a tételekből egymás után
felelniük. A felkészülés során készített jegyzeteiket a vizsgáztatóknak bemutathatják.

Eredményhirdetés:
A kari honlapon adunk tájékoztatást az eredményhirdetés várható időpontjáról és helyszínéről.
Az eredményhirdetéseket is személyes jelenléttel tervezzük lebonyolítani. Az eredményekről –
azok rögzítése után – a Neptun tanulmányi rendszerből is tájékozódhatnak.
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